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O poder local em Portugal, "depois destes três
anos, sai obviamente muito debilitado" e com a
sua capacidade de intervenção "muito
diminuída", sustentou, em declarações à
agência Lusa, o professor da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra (FEUC)
e investigador do Centro de Estudos Sociais
(CES).

"O memorando [da 'troika'] e o próprio Governo
sempre consideraram que os municípios, em
geral, constituíam um perigo para o défice
orçamental e, portanto, resolveram cortar",
adotar "a lógica de cortes".

Os cálculos iniciais apontavam para uma
redução em 2% dos funcionários das
autarquias e de 15% dos seus quadros
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Sociólogo

Poder Local "sai muito debilitado" dos anos de
'troika'

por Lusa, texto publicado por Paula Mourato Hoje 13 comentários

O sociólogo Fernando Ruivo considerou que o poder local "sai muito
debilitado" dos três anos de 'troika' em Portugal e que "muitas das
competências transferidas" para os municípios, feitas durante este
período, são apenas "discursivas".
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dirigentes, mas desconhece-se em que medida
estas percentagens se verificaram, sendo certo,
no entanto, que, de acordo com "estimativas,
não oficiais, têm vindo a sair 726 funcionários
por mês", em média, dos órgãos autárquicos, o
"que é muito", salientou Fernando Ruivo.

A intervenção da 'troika' (Fundo Monetário
Internacional, Banco Central Europeu e
Comissão Europeia) e do Governo "começou
por ser verbal e de opinião" contra "os
gastadores" das autarquias, "esquecendo que
o poder local tinha e tem um importante papel,
a todos os níveis", desde logo na ação informal
das freguesias, que se torna ainda mais
importante com o encerramento de serviços.

"Os municípios conseguiram reduzir o seu
passivo em cerca de 1.500 milhões de euros --
enquanto a administração central aumentou 48
milhões de euros" -- e as anunciadas
"intenções de redução de mais 500 milhões de
euros na despesa do poder local" vão provocar
uma diminuição ainda mais acentuada da
capacidade de intervenção das autarquias no
apoio às populações", anteviu Fernando Ruivo.

Em consonância, disse, houve uma
"diminuição das transferências financeiras", na
ordem dos 175 milhões de euros ("em termos
percentuais ronda os 14,5%"), apenas
ligeiramente atenuada com o aumento de 1%
do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).

Além disso, "muitas das competências
transferidas para os municípios são
discursivas" e a atribuição aos municípios, por
parte do ministro da tutela, Poiares Maduro, da
responsabilidade de promoverem o
desenvolvimento económico não faz sentido se
não lhes forem dados meios -- "é muito difícil
gerar crescimento e desenvolvimento a partir
do nada, especialmente no interior do país",
advertiu o especialista em Sociologia do
Estado, do Direito e da Administração.

Sobre a agregação de freguesias, Fernando
Ruivo sustentou que esta medida não reduziu a
despesa.

"A minha ideia é que o tiro saiu furado", porque
a decisão ampliou territórios de intervenção e
porque "os presidentes de junta passaram a ser
remunerados", quando mais de 80% não o
eram, afirmou.

Mais grave ainda, alertou o docente da FEUC,
é que a junção de freguesias deixa as
populações "cada vez mais longe dos órgãos
eleitos", além de que "tudo foi feito num
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contexto de total ausência de diagnóstico dos
problemas".

De acordo com o Livro Verde do poder local, "a
intenção inicial era cortar nos municípios e não
nas freguesias", lembrou o investigador do
CES.

"Para grande espanto meu, não houve grande
reação à extinção de freguesias" e embora
ainda não se possa avaliar "o que vai acontecer
ao poder local, estou em crer que vai haver
uma redução não só do investimento, mas
também da intervenção pública em geral",
afirmou Fernando Ruivo.

"Falta democratizar mais o poder local, pôr as
populações a participar mais" e criar "um
sistema eleitoral diferente, tanto a nível local,
como nacional", defendeu o sociólogo,
considerando que as autarquias precisam de
"mais listas de independentes" na sua gestão e
de "mais poder e maior capacidade
económica".
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O tretas
02.05.2014/15:39
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Só o Poder Local é que sai debilitado? Então não saímos todos debilitados? O
que devemos chamar à perda de 30% num salário de 1750 euros num período
de três anos? "Debilitado", penso que significa fragilizado. Está bem de ver
que vigorizados (vigarizados somos nós) só saem os membros do governo e
afilhados porque saem com os bolsos cheios.

Mas não
enfraqueceram o
02.05.2014/14:59
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suficiente, continuam o expoente maximo da corrupção!

Ana-Caldas da
Rainha
02.05.2014/14:05
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Os presidentes de Câmara, candidataram-se voluntariamente ás eleições para
exercerem a democracia e zelarem pelo interesse dos munícipes, mas, depois
de lá estarem são autênticos funcionários públicos aliando-se aos sindicatos
na defesa dos próprios interesses e dos colegas funcionários, castigando os
outros munícipes que, não sendo funcionários das câmaras têm de lhes pagar
as regalias, tais como 750 € por reunião, horas extra ao horário, compensação
por  isenção  de  horário,  carros,  médico,  isenção  de  taxas  e  até  subsídios
vários, que é uma violação á constituição no tratamento e igualdade de todos
os cidadãos . Recorde-se que 95 % das câmaras estão na falência, todos os
presidentes estão ricos, mas os munícipes cada vez mais pobres.

Falas de barriga
cheia
02.05.2014/14:57
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porque a Camara da tua cidade não esta mal.

Anónimo
02.05.2014/13:01
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acabar  com  todos  os  municipios,e  presidentes  das  camaras,e  fazer  um
conselho regional que se ocupa de toda a regiao,seria a melhor soluçao,e pela
mesma ocasiao deminuir de metadeos deputados e toda a classe politica,que
a maioria so serve a receber os rendimentos,seria a soluçao ideal,para meter o
pais no bom caminho

Anónimo
02.05.2014/12:36
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Leram bem "sociólogo"...  Sociólogo,  socialista  e  segurança  Social,  casam
como agrónomo, reforma agrária, e, Ministério da Agricultura... Municípios e
despesas nestas actividades casam com o teor desta prosa alarmista... Estão
a  diminuir  os  tachos  para  sociólogos  e  funcionários  de  habilitação  desse
ramo...  Ora  tem de  acabar  o  municipalismo  de  gastar  à  custa  do  Estado
ordenhando  a  teta  do  governo  do  partido  irmão,  que  ganha  as  eleições
prometendo  "tudo  e  mais  alguma  coisa":  autoestradas,  hospitais,
universidades, etc...  Agora há que, pagar dívidas, e, gerir  as despesas que
foram criadas (tratar dos canteiros de flores das rotundas, etc.)... Agora dói...
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Debilitado só  se for  ele,  onde está a reforma administrativa,  os  concelhos
desapareceram, foram reestruturados! Os jobs desapareceram? è onde está o
excedente  de  funcionários  públicos,  nada  fazem  e  não  deixam  fazer.
Secretariado por todo lado,  quadros superiores sem qualquer qualidade na
sua  formação,  pagaram o  curso  em qualquer  instituição  privada  e  foram
promovidos,  mas  rendimento  adicional  é  Zeroooooooooooo!  Cai  na
real!!!!!!!!!!!

ajpestana
02.05.2014/11:14
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Rui  Moreira,  novo presidente da câmara do Porto,  disse que o ataque  ao
poder local é algo que apenas existe em Portugal, quando comparado com os
outros países sob programas de "ajuda". Eu discordo. Concordo que faz mais
jeito  à  "elite"  podre  corrupta  e  decadente  de  Portugal,  o  poder  mais
concentrado, mas também vejo a mesma tentativa de o fazer noutros países. A
"nova ordem mundial" deseja uma ditadura fascista global. E tal será mais fácil
de  concretizar,  com poderes  concentrados.  Um mundo  regionalizado,  um
mundo de regiões autónomas, tornaria tal  objectivo extremamente difícil,  se
não mesmo impossível.  Em Portugal,  a  centralização do poder foi  rápida e
bruta.  O  caos  resultante  não  interessa,  o  que  interessa  é  que  esteja
centralizado.

Azevedo Santos
02.05.2014/10:38
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Eu ficaria surpreendido era se fosse o contrário. Há um aspecto fundamental
em que, seguramente, sai muito mais fortalecido - Credibilidade internacional.
E, para aqueles que discordam, expliquem como se pode viver em comunidade
internacional  sob um clima de descrédito  e  suspeição,  como acontecia  em
Junho de 2011.

AhAhAh... sabujo
do PSD
02.05.2014/11:58
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Sim, quando o deficit era de 98 % e o desemprego de 12% sob um clima
de descrédito e suspeição. Agora como deficit a 130% e o desemprego a
16 % estamos melhor...

São só tretas
02.05.2014/10:07
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As Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia só devem existir para facilitar
a vida aos munícipes. Se não fazem falta podem ser extintas. As Autarquias
têm servido  para distribuir  contratos  de construção  pelos compadres,  para
meter  familiares na Função Pública,  para montar esquemas com empresas
municipais. O benefício das Autarquias para os munícipes é quase inexistente.
Se metade fossem à vida nem se notava, tal como sucedeu com os Governos
Civis.

vguerra
02.05.2014/09:57
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Bem precisávamos de uma "troika municipal"para reduzir o número de câmaras
e baixar as despesas supérfluas e caciqueiras.Só quem é burro,não vê isto
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